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SYSTEMIC THERAPY FOR METASTATIC COLORECTAL CANCER: CURRENT STANDARDS, 
FUTURE OPTIONS (Abstract): Colorectal cancer (CRC) is the fourth most common cause of cancer in men 
and the third in women worldwide. Around 25% of patients present with overt metastases and overall 50% of 
newly diagnosed patients will die from their disease. For over 30 years, 5- fluorouracil (5-FU) has been the 
cornerstone of systemic cytotoxic chemotherapy, but the advent of newer cytotoxic agents in recent years has 
been widened treatment options. In the late, irinotecan and oxaliplatin enriched the armamentarium of 
chemotherapy agents, in addition to leucovorin (LV) modulated 5-FU, the reference and only combination 
available for the past 40 years. When incorporated into 5-FU/LV-based regimens, both irinotecan and oxaliplatin 
improve response rate and survival over 5-FU/LV alone. These combinations have set the new benchmark of 
survival for patients with metastatic colorectal cancer around 20 months, as compared to 10-15 months 5-
FU/LV. In the last 5 years, the median survival for patients with metastatic colorectal cancer has nearly doubled, 
from 12 months to 22 months. The choice of the sequence relies on efficacy, patients preference and toxicity 
profile. In addition, oral fluoropyrimidines including capecitabine and UFT were demonstrated to be of similar 
efficacy as bolus 5-FU/LV; they improved ease of administration, quality of life and are preferred by most of the 
patients. Oral fluoropyrimidines may easily be combined with either oxaliplatin or irinotecan, with preserved 
efficacy and similar, if not improved, tolerance. Therefore, new strategies have emerged with the combined use 
of oral agents. More recently, clinical trials showed that targeted therapy is valuable for the treatment of 
metastatic colorectal cancer. Numerous trials are still ongoing, but both anti-VEGF and anti-EGFR monoclonal 
antibodies bevacizumab and cetuximab are already approved in that setting. Median survival has been improved 
again with the combination of chemo- and targeted therapies. Bevacizumab improves response rate and survival 
when used with 5-FU/LV regimens as initial therapy for metastatic colorectal cancer and cetuximab doubles 
response rate and decreases the risk of cancer progression in refractory patients. While this proliferation of new 
chemoterapeutic options is extremely encouraging, the improved efficacy of present treatments, with response 
rates exceeding 50%, gives new opportunities for additional surgery of metastases with potential cure and should 
be well considered as part of the strategies. 
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INTRODUCERE 
Cancerul colo-rectal (CCR) reprezintă 15% din toate cancerele, a treia cauză de deces 

prin neoplazii în întreaga lume cu circa 400.000 de decese anual. Incidenţa brută a CCR în 
ţările Uniunii Europene este de 58/100.000/an iar mortalitatea este de 30/100.000 locuitori/an. 
Frecvenţa CCR este în creştere în ţările occidentale cu nivel ridicat de viaţă) [1]. În România, 
frecvenţa CCR este în creştere rapidă (dublarea incidenţei şi mortalităţii în ultimii 20 de ani !) 
atingând în anul 2000 o incidenţă de 17,74%ooo pe an, ceea ce plasează ţara noastră în rândul 
ţărilor cu incidenţă medie a bolii. În ultimii 3 ani, CCR a devenit a doua cauză de deces (după 
cancerul bronho-pulmonar, devansând cancerul gastric cu un număr de 4150 de decese în 
2002 (19,05%ooo locuitori). Circa 60% din pacienţii cu CCR se prezintă cu boală avansată, 
metastazele hepatice fiind cele mai frecvente [2]. 
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CHIMIOTERAPIA „CLASICĂ” 
Pacienţii cu CCR metastatice netrataţi, prezintă o supravieţuire mediană de 5-6 luni. 

Chimioterapia cancerului de colon a debutat cu introducerea în clinică a pirimidinelor 
fluorinate: 5-Fluorouracil (5-FU) şi varianta sa dezoxiribozidică, Fluoxiuridina [3]; practic, 
întreaga istorie a chimioterapiei CCR a evoluat în jurul antimetabolitului antipirimidinic 5-
FU. Studiat de către Heidelberger şi colab., 5-FU a fost introdus în clinică în 1957, 5-FU a 
devenit o sursă de frustrare pentru terapeuţii care nu au avut la dispoziţie timp de peste 45 de 
ani alt citostatic eficace în cancerele digestive. [4] 

Procentele de răspuns obiectiv a tumorilor de colon raportate după monochimioterapia 
cu 5-FU au fost de 30% (real, mult mai apropiate de 20%) cu extreme între 8 şi 85% în 
numeroase studii, cu durate medii de 4-6 luni, fără o dovadă a prelungirii supravieţuirii. Acest 
răspuns a fost ameliorat cu circa 25% atunci când s-a asociat acidul folinic (Leucovorin, LV) 
pentru a modula activitatea 5-FU [5]. Modularea 5-FU cu LV determină o creştere modestă a 
supravieţuirii, cu preţul creşterii discrete a toxicităţii iar utilizarea 5-FU/LV a devenit prima 
linie de tratament a CCR metastatic în perioada 1980-2002 [6,7]. O meta-analiză recentă, ce a 
inclus cea mai mare parte a studiilor randomizate, confirmă creşterea semnificativă a 
procentelor de răspuns, dublate prin asocierea LV cu 5-FU în comparaţie cu 5-FU singur 
(23% vs. 11%, p<10–6), fără însă a ameliora semnificativ supravieţuirea [8]. 

CHIMIOTERAPIA „MODERNĂ” 
Recent, noi agenţi s-au adăugat într-un timp relativ scurt la arsenalul terapeutic al CCR 

metastatic: Irinotecan, Oxaliplatin, Capecitabina şi anticorpii monoclonali Bevacizumab şi 
Cetuximab [9]. 

Irinotecan este un derivat semisintetic de Camptotecin, funcţionând ca inhibitor al 
topoizomerazei I, enzimă nucleară care asigură configuraţia spaţială a ADN pe parcursul 
replicării şi transcripţiei. Ca agent unic, Irinotecan a fost utilizat în doze şi protocoale variate. 
Cele mai frecvente regimuri utilizează Irinotecan în doză de 350 mg/m2, administrat odată la 
fiecare 3 săptămâni, sau 100-125 mg/m2 x 3 ori pe săptămână au determinat rate de răspuns 
de 24% şi, respectiv de 29%. (10) Două studii recente au demonstrat o activitate crescută a 
Irinotecan în asociaţie cu 5-FU/LV (IFL, FOLFIRI) comparativ cu 5-FU/LV singur: rate 
crescute de răspuns (39% vs. 21%), creşterea timpului de progresie tumorală (7 vs. 4,3 luni) şi 
a timpului mediu de supravieţuire (14,8 vs. 12,6 luni). (10, 11) De remarcat că în ambele 
studii s-au obţinut nu numai creşterea ratelor de răspuns şi a timpului de progresie ci şi o 
ameliorare semnificativă a supravieţuirii. Datorită acestor date, asocierea Irinotecan cu 5-
FU/LV (IFL) este considerată de referinţă în prima linie de tratament a CCR metastatice [9]. 

Oxaliplatin este un derivat de platină de generaţia a III-a cu mecanism alkilant 
(formarea de aducţi cu ADN), lipsit de nefrotoxicitate. Oxaliplatin induce rate de răspuns de 
21% la pacienţii netrataţi anterior. În asociaţie cu 5-FU/LV în tratament cronomodulat, sau ca 
perfuzie convenţională, Oxaliplatin a demonstrat o activitate antitumorală crescută. Două 
studii randomizate au demonstrat că asocierea Oxaliplatin cu 5-FU/LV (regimurile numite 
FOLFOX) determină rate crescute de răspuns (53% vs. 16%), timp de progresie tumorală mai 
crescut (8,7 luni vs. 6,1 luni), dar nici o diferenţă în supravieţuirea generală (19,4 luni vs. 19,9 
luni). (11) Din datele actuale, asocierea de Oxaliplatin cu 5-FU/LV (ex. FOLFOX4, FOLFOX 
6) în prima linie de tratament determină creşterea ratelor de răspuns şi a timpului de progresie 
tumorală, demonstrând a fi un tratament valabil pentru pacienţii cu CCR [1,4,9,12]. 

Evaluarea tratamentului CCR a demonstrat o prelungire graduală a supravieţuirii 
mediane la pacienţii cu boală metastatică, de la aproximativ 1 an cu 5-FU singur, la 16-20 de 
luni cu asociaţia FOLFOX 4 şi la mai mult de 20 de luni cu asociaţiile FOLFOX 6 şi 
FOLFIRI [4,10]. Polichimioterapia cu Irinotecan şi Oxaliplatin cu 5-FU/LV ameliorează 
semnificativ rezultatele în termenii ratelor de răspuns, timpului până la progresie şi 
supravieţuirii mediane faţă de 5-FU/LV singur. În fiecare din cele trei mari studii randomizate 
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menţionate, asocierea Irinotecan sau Oxaliplatin cu 5FU/LV a determinat o ameliorare a 
ratelor de răspuns cu circa 20% şi o ameliorare cu 2-3 luni a supravieţuirii mediane [13]. 

Totuşi, nici unul dintre studiile de fază III nu a demonstrat că asocierea Oxaliplatin ar 
conferi un avantaj de statistic semnificativ de supravieţuire faţă de 5FU/LV singur. Într-un 
studiu de mari dimensiuni întreprins de Gastro-Intestinal Intergroup N9741 au fost recrutaţi 
9941 pacienţi chimio-naivi cu CCR stadiul IV randomizaţi fie spre administrarea săptămânală 
în bolus de IFL (Irinotecan, 5-FU, LV), fie spre FOLFOX4 (Oxaliplatin, 5-FU, LV) sau 
IROX (Oxaliplatin, Irinotecan). FOLFOX4 a demonstrat după o urmărire de 20,4 luni o 
supravieţuire mediană impresionantă (9,8 luni), cea mai lungă obţinută actual cu agenţii 
chimioterapici [12]. Regimul FOLFOX 4 ar putea fi superior ca terapie iniţială la pacienţii cu 
forme avansate de CCR faţă de regimurile care conţin Irinotecan (studiul NCCTG 9741) [11]. 
Ratele de răspuns şi timpul până la progresie au fost, de asemenea semnificativ superioare 
pentru FOLFOX 4 vs. regimul cu Irinotecan [9]. 

Studiul multicentric FOCUS (Anglia) a comparat chimioterapia secvenţială cu 
administrarea concomitentă, în cele trei braţe ale acestui studiu fiind înrolaţi 2135 pacienţi 
trataţi fie secvenţial cu 5-FU/LV urmat de asocierea altor citostatice la momentul progresiei, 
fie cu asociere per primam. Terapia dublă concomitentă determină o creştere a ratei de 
răspuns şi a timpului până la progresie a bolii. Supravieţuirea mediană în administrarea 
secvenţială a fost de 13,7 luni, comparativ cu administrarea concomitentă – 14,8 şi respectiv 
16,4 luni (diferenţele nu au fost semnificative statistic) [13]. 

În studiile menţionate, un număr mai mare de pacienţi care au primit FOLFOX ca 
tratament de primă linie au fost eligibili pentru rezecţia completă a bolii metastatice 
comparativ cu pacienţii care au primit asociaţii cu Irinotecan. 

Regimul FOLFOX 4 a fost promulgat ca standard de tratament de linia I pentru CCR 
metastatic după rezultatele studiului european C95 şi a celui american N9741 care i-au 
demonstrat superioritatea faţă de 5-FU/LV şi 5-FU/LV bolus + Irinotecan, respectiv [4]. 

Noile asociaţii prezintă o mai mare toxicitate faţă de monoterapia singură. Astfel, 
asocierea Irinotecan determină diaree severă, alopecie  şi o creştere moderată a incidenţei 
neutropeniei. Reducerea dozelor în asocierea IFL (Irinotecan 100 mg/m2, LV 20 mg/m2, 5-FU 
400 mg/m2 săptămânal, 6 săptămâni) determină o reducere a incidenţei diareei, deshidratării, 
neutropeniei şi infecţiei, cu o eficacitate similară cu regimul iniţial. Administrarea asociaţiei 
IFL în bolus determină rate mai crescute de diaree, neutropenie şi decese toxice [1,4,9]. 

Oxaliplatin creşte incidenţa diareei şi neutropeniei faţă de 5-FU/LV, dar cea mai 
frecventă toxicitate secundară Oxaliplatin/5-FU/LV este neuropatia, care survine cu frecvenţă 
crescută la doze cumulative de 700 mg/m2. Dublarea impresionantă a supravieţuirii mediane 
de la 10 la 20 de luni prin utilizarea noilor agenţi nu reflectă numai ameliorarea ratelor de 
răspuns şi a timpului până la progresie, dar şi posibilitatea reală a existenţei unei terapii de 
linia a doua în CCR metastatice [10]. Din nefericire, circa 30% din pacienţii cu CCR 
metastatice nu sunt capabili să tolereze un tratament de linia a doua. 

Alte două studii au arătat, de asemenea, că asociaţiile FOLFOX şi FOLFIRI prezintă 
eficacitate şi siguranţă similare, dar cu profiluri de toxicitate diferite [12]. 

Nu există dovezi că pacienţii vârstnici, cu status funcţional nefavorabil, ar reprezenta o 
grupă de risc pentru efectele secundare ale asociaţiilor citostatice; aceştia nu par să prezinte 
riscuri de toxicitate suplimentare pentru administrarea asocierii FOLFOX [9]. 

Deoarece ratele de răspuns şi supravieţuire sunt similare cu asociaţiile de Irinotecan 
sau Oxaliplatin, terapia va fi individualizată în funcţie de necesităţile pacienţilor, alegându-se 
între riscul de neuropatie (cu Oxaliplatin) şi cel de diaree (Irinotecan). O proporţie importantă 
de pacienţi trataţi cu asociaţia FOLFOX pot beneficia de metastazectomie hepatică, cu 
speranţa prelungirii supravieţuirii. Totuşi dacă neuropatia determină o scădere severă a 
calităţii vieţii, se va opta pentru asociaţia FOLFIRI. Dacă neurotoxicitatea ar putea fi tratată 
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sau FOLFOX reintrodus după remisiunea acesteia, potenţialul FOLFOX ar putea fi superior 
regimului FOLFIRI [4]. 

Relativ recent, pe scena clinică s-au impus fluoropirimidinele orale precum 
Uracil/Tegafur (UFT®), Eniluracil şi Capecitabina (Xeloda®). 

Fluoropirimidinele orale sunt la fel de active ca fluoropirimidinele intravenoase: UFT 
şi Capecitabina sunt cele şi cele mai frecvent  utilizate. Acestea sunt administrate timp de 
săptămâni şi mimează perfuzia continuă cu 5-FU. În studiile de fază I, atât Capecitabina cât şi 
UFT asociat cu LV induc răspunsuri obiective similare cu administrarea standard în bolus a 
asociaţiei 5-FU/LV [14]. 

UFT este o asociaţie de Uracil şi Tegafur într-un raport molar fix (4:1). Uracil este un 
substrat normal pentru dihidropirimidin-dehidrogenază şi blochează competitiv activitatea 
enzimei, permiţând absorbţia Tegafur, activ în concentraţiile plasmatice ale 5-FU. UFT este 
obişnuit administrat P.O. cu LV .  

200 de pacienţi au fost randomizaţi în două studii cu UFT/ LV vs. 5-FU/LV în bolus. 
Nu au fost observate diferenţe în ratele de răspuns obiectiv (12% şi 11% pentru UFT/LV; 
15% şi 9% pentru 5-FU/LV) şi timpul de progresie (de circa 3,5 luni) [15]. 

Capecitabina (Xeloda®) este o fluoropirimidină-carbamat, precursor al 5-FU, ce poate 
fi absorbită prin mucoasa intestinală şi este convertită la 5-FU prin trei etape enzimatice. Şase 
studii mari randomizate au demonstrat acţiunea similară a Capecitabinei cu administrarea 
intravenoasǎ în bolus a 5-FU/LV, în CCR avansate [16,17]. 

În două studii randomizate, cu peste 600 de pacienţi în fiecare grup, comparând 
Capecitabina cu administrarea în bolus de 5-FU/LV, Capecitabina a indus 27%, respectiv 
23% rate de răspuns obiectiv, faţă de asocierea 5-FU/LV (cu rate de răspuns de 18% şi 
respectiv 15,3%). Timpul de progresie tumorală (circa 5 luni) şi de supravieţuire (13 luni) au 
fost similare pentru cele două protocoale. Fluoropirimidinele orale prezintă avantaje faţă de 5-
FU/LV intravenos în termenii toxicităţii şi calităţii vieţii. Studii de fază I şi II compară în 
prezent asocierea Capecitabinei sau UFT/LV cu Irinotecan sau Oxaliplatin [18,19].  

Capecitabina a demonstrat o tendinţă puternică de ameliorare a supravieţuirii fără 
boală comparativ cu administrarea în bolus a 5-FU/LV, în timp ce supravieţuirea fără recidivă 
şi supravieţuirea generală este similară cu 5FU/LV în bolus [19]. 

Asocierea de Capecitabină la Oxaliplatin (XELOX) prezintă un profil de siguranţă 
similar cu FOLFOX şi superior asociaţiei FLOX. 

Demonstrând o eficacitate similară, toxicităţi diferite şi facilitatea administrării, 
Capecitabina este preferabilă dintre fluoropirimidinele orale în CCR metastatice. 

Evoluţia tratamentului în CCR metastatice s-a concretizat într-o prelungire graduală a 
supravieţuirii mediane la pacienţii cu boală metastatică de la aproximativ 1 an cu 5-FU singur 
la 16 până la 20 de luni pentru FOLFOX 4. 

Rezultatele relativ impresionate ale noilor medicaţii în cancerele CCR metastatice 
concretizate în dublarea supravieţuirii mediane de la 10 luni la 20 de luni, relectată în ultimile 
studii clinice deschide perspectiva disponibilităţii unor medicaţii active şi în linia II-a de 
tratament [9]. 

 
NOI AGENŢI BIOLOGICI, NOI ŢINTE TERAPEUTICE 
Exemple de agenţi cu acţiune pe ţinte moleculare în CCR sunt: factorul epidermal de 

creştere (Epidermal Growth Factor – EGF), factorul de creştere al endoteliului vascular 
(Vascular Endotelial Growth Factor – VEGF) şi inhibitorii de ciclooxigenază 2 (COX2). 

Bevacizumab (rhuMab-VEGF, Avastin®) este un anticorp monoclonal uman 
recombinat care se fixează pe receptorul VEGF. Această legătură blochează activarea 
receptorului, care iniţiază cascada angiogenezei, stimulând celulele endoteliale să prolifereze, 
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să se dividă şi sǎ formeze noi vase de sânge. În CCR, VEGF este exprimat în 60-100% din 
cazuri şi este corelat cu un prognostic nefavorabil [20]. 

Bevacizumab plus 5FU/LV în linia I de tratament a demonstrat: rate de răspuns de 
17% în monoterapie şi 40% în asociere cu chimioterapia; timp de progresie de 5,2 vs. 9,0 luni 
şi timp median de supravieţuire de 13,8 vs. 21,5 luni, respectiv [21]. 

Studii de fază III cu Irinotecan şi 5-FU/LV combinat cu Bevacizumab vs. placebo, în 
prima linie de tratament a CCR metastatice, au confirmat avantajul de supravieţuire mediană 
de 20,3 vs. 15,6 luni (p<0,001) şi de supravieţuire la 1 an de 74,3% vs. 63,4% (p=0,001) [22]. 

Un alt studiu de fază III cu 5-FU/LV plus Bevacizumab sau placebo în prima linie de 
tratament a CCR metastatic a confirmat avantajul de supravieţuire de 16,6 vs. 12,9 luni 
(p=0,16) şi în termenii timpului până la progresie de 9,2 vs. 5,5 luni (p=0,0002) [23]. 

Pe baza acestor rezultate, Bevacizumab a fost aprobat în Uniunea Europeană şi Statele 
Unite pentru utilizare în asociaţie cu chimioterapia în linia întâi de tratament a CCR avansate. 

Monoterapia cu Bevacizumab nu este eficace, dar acesta potenţează activitatea 
antitumorală a agenţilor activi. Asocierea Bevacizumab la Irinotecan şi 5-FU/LV în bolus 
(IFL, regimul Saltz) ameliorează semnificativ supravieţuirea mediană generală comparativ cu 
regimul Saltz plus placebo (20,3 luni vs. 15,6 luni, p<0,001). Asocierea Bevacizumab la 5-
FU/LV ameliorează semnificativ supravieţuirea fără boală comparativ cu 5-FU/LV singur, dar 
nu ameliorează supravieţuirea generală. Într-o analiză combinată a trei studii cu 5-FU/LV sau 
bolus 5-FU/LV plus Bevacizumab s-a demonstrat o ameliorare semnificativă a supravieţuirii 
la pacienţii trataţi cu 5-FU/LV/Bevacizumab. Sunt în curs studii privind asocierea 
Irinotecan/5-FU/LV perfuzie continuă cu Bevacizumab.  

În studiile de fază III, ca tratament de salvare (linia a doua), Bevacizumab în asociaţie 
cu FOLFOX 4 vs. FOLFOX 4 singur a demonstrat o creştere a supravieţuirii de 12,5 vs. 10,7 
luni (p=0,0024) [25]. 

În linia a treia de tratament (progresie după Irinotecan şi Oxaliplatin), asociaţia 
Bevacizumab cu 5-FU/LV s-a demonstrat activă, cu o rată de răspuns confirmată de 1% [26]. 

Reacţiile adverse ale Bevacizumab includ: hemoragii gastrointestinale, hipertensiune, 
complicaţii ale plăgilor, perforaţie intestinală şi tromboză arterială, dar majoritatea acestor 
efecte sunt relativ puţin frecvente. În studiile de fază III, hipertensiunea de grad 3 a fost 
marcat mai frecventă în braţul cu Bevacizumab faţă de braţul de control (11% vs. 2,3%). 

Două studii de fază III susţin introducerea Bevacizumab în linia I de tratament. Primul 
a comparat IFL cu sau fără Bevacizumab5 mg/kg bisăptămânal; braţul al treilea (cu asocierea 
FU/LV) a fost închis prematur, după ce nu s-a constatat o toxicitate crescută a asociaţiei 
IFL/Bevacizumab. Asocierea Bevacizumab determină o creştere semnificativă a supravieţuirii 
(de la 15,6 luni cu IFL singur la 20,3 luni cu IFL/Bevacizumab), a ratelor de răspuns (de la 
34,8% la 44,8%) şi a timpului până la progresia bolii (de la 6,2 luni la 10,6 luni). De remarcat 
că prelungirea cu 4,7 luni a supravieţuirii prin asocierea de Bevacizumab este similară cu 
beneficiul de supravieţuire al FOLFOX faţă de IFL în studiul N9741 (19,5 luni vs. 14,8 luni). 

Studiul de fază III iniţiat de Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) a înrolat 
828 de pacienţi în eşec după IFL, care au fost trataţi cu FOLFOX cu sau fără Bevacizumab 10 
mg/m2 bisăptămânal şi Bevacizumab singur (3 braţe). Braţul cu Bevacizumab singur a fost 
închis prematur datorită constatării eficacităţii inferioare; asocierea Bevacizumab la FOLFOX 
a determinat creşterea semnificativă a supravieţuirii generale, de la 10,7 la 12,5 luni. 

Asocierea Bevacizumab la prima şi a doua linie de polichimioterapie ameliorează 
semnificativ ratele de răspuns, intervalul până la progresie şi supravieţuirea generală la 
pacienţii cu cancere colo-rectale, dar nu fără efecte toxice. Studii de fază I, II şi III au 
demonstrat o creştere a riscului de sângerare, tulburări de coagulare, hipertensiune şi 
perforaţie intestinală la pacienţii trataţi cu inhibitori de angiogeneză. Bevacizumab este 
asociat cu creşterea evenimentelor trombotice intraarteriale (sindrom coronarian acut, sindrom 
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ischemic tranzitor şi infarct) de la 2,5% la 5%. Pacienţii cu risc crescut pentru aceste 
evenimente sunt cei cu antecedente de tromboembolism arterial şi cu vârste peste 65 de ani. 

EGF este o componentă importantă a semnalelor ce promovează diviziunea celulară, 
invazia şi angiogeneza. Expresia receptorului factorului de creştere epidermal (EGFR) apare 
la 50-60% din CCR şi reprezintă un factor predictiv negativ a supravieţuirii [26]. Inhibitori ai 
receptorului EGF precum anticorpul monoclonal C225 (Cetuximab) şi inhibitorul receptorului 
tirozinkinazic al EGF numit ZD1839 (Gefitinib, Iressa®) au fost testaţi în studii de fază II. 
Activitatea Cetuximab a fost demonstrată într-un studiu de fază II pe 121 de pacienţi cu CCR 
metastatice refractare la tratamentul cu Irinotecan; s-au obţinut rate de răspuns de 22% prin 
asocierea Cetuximab la Irinotecan [27]. 

Cetuximab (Erbitux®) este un anticorp monoclonal cu specificitate înaltă şi afinitate 
crescută pentru EGFR, care determină o inhibiţie directă a angiogenezei secundare inhibării 
VEFF, IL-8 şi expresiei β-FGF. Cetuximab este o moleculă activă în CCR, dar particularitatea 
sa este aceea că reversează rezistenţa celulară la Irinotecan. Un studiu de fază II a demonstrat 
rate de răspuns de 17% în asociaţie cu Irinotecan la pacienţii pretrataţi şi refractari la 
Irinotecan şi 5-FU [28]. Un alt studiu randomizat de fază II a explorat posibilităţile asocierii 
Irinotecan ± Bevacizumab/Cetuximab în CCR refractare la Irinotecan; rezultatele au 
demonstrat că ambele combinaţii sunt tolerabile şi eficace, răspunsul parţial fiind de 35% şi 
23%, iar timpul până la progresie a bolii de 5,8 şi 4,0 luni, respectiv [29]. Un studiu de fază 
III a evaluat Cetuximab singur vs. Cetuximab/Irinotecan în CCR refractare la Irinotecan; 
ratele de răspuns au fost de 10,8% vs. 22,9% (p=0007), timpul median până la progresie de 
1,5 vs. 4,1 luni (p<0,001) şi timpul mediu de supravieţuire de 6,9 vs. 8,6 luni (p=0,48) [30]. 

Cetuximab este bine tolerat; cele mai frecvente efecte secundar sunt reacţiile cutanate 
acneiforme, caracteristice majorităţii inhibitorilor de EGFR. Important este că efectele 
secundare nu au crescut prin administrarea chimioterapiei în asociaţie cu Cetuximab. 

Un alt anticorp monoclonal ce acţionează direct pe EGFR este EMD 72000, care a 
demonstrat în studiile de fază I o activitate bună cu rate de răspuns de 23% şi ABX-EGF 
(Panitumumab). Panitumumab este activ în studiile de fază II, care au demonstrat rate de 
răspuns de 10% singur sau de 47% în asociaţii cu Irinotecan/5-FU/Leucovorin în CCR 
metastatic, cel mai frecvent efect advers fiind toxicitatea dermatologică reversibilă [31]. 

Modelul optim de administrare a noilor agenţi nu este deocamdată clar, fiind 
susceptibil să rămână astfel în următorii ani. Actual, chiar cu aceste noi modalităţi terapeutice 
asociate chirurgiei, supravieţuirea CCR metastatice la 5 ani s-a ameliorat cu 10%, maxim 
30%. 

O problemă deosebit de importantă mai ales pentru ţările cu buget sanitar limitat este 
aceea a preţului crescut a acestor noi medicaţii. Astfel, deşi oncologii sunt încurajaţi de 
progresele ultimilor ani, preţurile de cost crescute limitează accesul la aceste medicaţii.  

În 2005, European Society for Medical Oncology (ESMO) şi-a actualizat 
recomandările minime de tratament a cancerelor colo-rectale avansate [33]. Conform acestor 
recomandări: 

- chirurgia trebuie luată în considerare pentru metastazele unice localizate hepatic sau 
pulmonar în cancerele colo-rectale; 

- prima linie de chimioterapie paliativǎ trebuie administrată precoce şi constă din 5-FU 
în diferite asociaţii şi scheme (ex. protocoale cu perfuzii continue). Regimurile 
perfuzabile cu 5FU/Leucovorin (LV) sunt în general mai puţin toxice decât cele în 
bolus. Fluoropirimidina orală Capecitabina este o alternativă la 5-FU perfuzabil (nivel 
de evidenţă I,B); 

- polichimioterapia cu 5-FU/LV/Oxaliplatin sau 5-FU/LV/Irinotecan determină 
rezultate mai bune decât 5-FU/LV singur (II,A); 
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- administrarea noilor agenţi moleculari ţintiţi (ex. anticorpii monoclonali împotriva 
factorului de creştere al endoteliului vascular - VEGF şi a receptorului factorului de 
creştere epidermal - EGFR) în asociaţie cu chimioterapia ar putea fi luată în 
considerare la anumiţi pacienţi foarte atent selectaţi; 

- chimioterapia de linia a doua trebuie luată în considerare la anumiţi pacienţi care îşi 
menţin un status bun de performanţă (I,A). 
Progresul rapid al noilor agenţi au marcat rapid capacitatea de tratament actuală a 

CCR. Totuşi, mai multe întrebări îşi aşteaptă răspunsul în prezent: Deoarece asociaţia 
FOLFOX este evident un tratament de primă linie în CCR metastatic, îşi menţine aceasta 
eficacitatea în adjuvanţă ? Este Bevacizumab asociat cu chimioterapia noul standard iniţial de 
tratament a CCR metastatic ? Care este locul agenţilor inhibitori ai receptorilor de 
tirozinkinază în această panoplie terapeutică ? Cum va putea fi acoperit preţul de cost foarte 
crescut al acestor noi medicaţii? 

Până atunci, terapeuţii care tratează CCR metastatic vor trebui să continue să se 
bazeze pe raţionamentul clinic pentru a realiza un echilibru între eficacitate, preţul de cost şi 
resursele sociale disponibile.  
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